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Voor ondernemers:
Kies uw pensioen voor 2020

Vraag & Antwoord
Wat is mijn nieuwe 
AOW-leeftijd?

Onze financiële situatie
Lees waarom het een 
onzekere tijd is



Hoe staan we er financieel voor?
De dekkingsgraad laat zien of BPF Schilders genoeg geld heeft om alle pensioenen nu 
en in de toekomst te betalen. De actuele dekkingsgraad van september was 100,6%. Ten 
opzichte van augustus van dit jaar is een licht herstel te zien. We zitten boven de kritische 
grens, maar doordat de rente en de aandelenmarkten behoorlijk kunnen dalen (zoals de 
laatste maanden) is er nog geen zekerheid.  Is de actuele dekkingsgraad op 
31 december 2019 lager dan 95%? Dan moeten we de pensioenen verlagen.

Onzekere tijden
In dit pensioenblad vertellen wij u onder andere 
hoe onze financiële situatie ervoor staat. Het is een 
onzekere tijd. Ten opzichte van augustus van dit jaar 
is een licht herstel te zien. We zitten boven de kritische 
grens, maar doordat de rente en de aandelenmarkten 
behoorlijk kunnen dalen (zoals de laatste maanden) 
is er nog geen zekerheid. Hierover vertellen wij u op 
pagina 3 meer.

Over de nieuwe AOW-leeftijd is meer zekerheid. 
Politiek, werkgeversorganisaties en vakbonden 
bereikten in juli 2019 een nieuw pensioenakkoord. 
Hierin is bepaald dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. 
Weet u uw nieuwe AOW-leeftijd al? Op pagina 9 leest u 
waar u die berekent.

Dit pensioenblad is één van onze middelen waarmee 
wij u goed willen informeren over uw pensioen. Maar 
wij komen ook graag naar u toe. Wij organiseren 
’s avonds in de maanden oktober tot en met december 
pensioenpresentaties in het land. Meer over de 
presentaties en hoe u zich kunt aanmelden leest u op 
pagina 7. Ik hoop u daar te ontmoeten en hoor graag 
van u wat er leeft in de sector. Komt u ook?

Mieke van Veldhuizen
Werknemersvoorzitter voorgedragen 
namens FNV Bouw
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Kijk op www.bpfschilders.nl/verlagen 

Meer 
over  

verlagen?

Wat gebeurt er als de actuele dekkingsgraad 
lager is dan 95%?
Is de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 lager 
dan de kritische grens? Dan moeten we maatregelen 
nemen en de pensioenen in de loop van 2020 verlagen. 
Deze verlaging geldt dan voor iedereen. Of u nu pensioen 
ontvangt of nog pensioen opbouwt. Om de financiële 
gevolgen hiervan voor u zo klein mogelijk te houden, 
verlagen we de pensioenen niet ineens maar in kleine 
stapjes over een periode van maximaal 10 jaar.

Wat betekent een mogelijke verlaging voor u?
Stel dat de actuele dekkingsgraad op 31 december 2019 
94% is, dan moet BPF Schilders de pensioenen met 
ongeveer 1% verlagen. De verlaging is afhankelijk van 
meer factoren, maar wordt ongeveer als volgt berekend: 
kritische dekkingsgraad (95%) – actuele dekkingsgraad 
(94%). BPF Schilders kan de verlaging van de pensioenen 
spreiden over een periode van maximaal tien jaar. 
Bij 1% verlaging is dit dus 0,10% per jaar. Is de actuele 
dekkingsgraad volgend jaar (op 31 december 2020) weer 
boven de kritische dekkingsgraad? Dan hoeft de rest 
van de verlaging (0,90%) niet te worden uitgevoerd. 
Hieronder een rekenvoorbeeld.

Wanneer komt er duidelijkheid?
De actuele dekkingsgraad van 31 december 2019 is 
bepalend. Daarna weten we of we maatregelen moeten 
nemen.

Voorbeeldbedragen Pensioen  Pensioen
pensioenuitkering € 300 € 600

Bij spreiding over 10 jaar  € 0,30  € 0,60
is de verlaging in 2020*

Let op: alle genoemde bedragen zijn bruto per maand.
*  Het huidige beleid van BPF Schilders is om de verlaging te 

spreiden over een periode van maximaal tien jaar.
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U hoeft uw scheiding niet aan ons door te 
geven. Wij krijgen dit door van de gemeente.

U stuurt ons een brief waarin u aangeeft dat 
u niet meer samenwoont en dat u uw partner 
afmeldt. Heeft u uw ex-partner nooit bij ons 
aangemeld? Dan hoeft u niets te doen.

Uw ex-partner heeft geen recht op een deel 
van het ouderdomspensioen als u ongehuwd 
samenwoonde. Ook niet als u een notariële 
samenlevingsovereenkomst had.

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het 
ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk 
of geregistreerd partnerschap is opgebouwd.

Uw ex-partner heeft recht op het 
partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot 
de scheidingsdatum. Dit heet bijzonder 
partnerpensioen.

Uw ex-partner krijgt dit uitgekeerd na uw 
overlijden.

Uw ex-partner heeft recht op het 
partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot de 
datum dat u niet meer samenwoont. Dit heet 
bijzonder partnerpensioen. Voorwaarde is wel 
dat u haar bij BPF Schilders aanmeldde toen u 
ging samenwonen. Dit heet bijzonder 
partnerpensioen.

Uw ex-partner krijgt dit uitgekeerd na uw 
overlijden.

Was u getrouwd of had u een 
geregistreerd partnerschap?

Scheiden of uit elkaar gaan
Wat moet ik doen bij scheiden of uit elkaar gaan?

Bij BPF Schilders bouwt u ouderdoms- én partnerpensioen op. Als u gaat scheiden kan uw 
ouderdomspensioen lager uitvallen. Lees meer over de verdeling van uw pensioen. Wilt u andere afspraken 
maken over de verdeling van uw pensioen? Op www.bpfschilders.nl/scheiden leest u daar meer over.

Doorgeven scheiden

of uit elkaar gaan

Ouderdomspensioen

Woonde u ongehuwd samen?

Partnerpensioen

Scheiden of uit elkaar gaan
Bij BPF Schilders bouwt u ouderdoms- én partnerpensioen op. Als u gaat scheiden of  
uit elkaar gaat kan uw ouderdomspensioen lager uitvallen. Met onderstaande infographic  
brengen wij de verdeling van uw pensioen in beeld. 

Andere 

afspraken

maken? Op www.bpfschilders.nl/scheiden leest u daar meer over.

“Sommige mensen hebben 
moeite ons uit elkaar te 
houden” 
Wanneer Freddy als zeventienjarig jochie de werkplaats 
van Dijsselhof autoschade – schilderwerken in 
Dedemsvaart binnen komt lopen, neemt de zestien 
jaar oudere Renate hem onder haar hoede. Vanaf 
dat moment zijn ze niet alleen collega’s, maar ook de 
beste maatjes: waar Freddy verschijnt, is Renate en 
andersom. “Sommige mensen denken dat we broers zijn. 
Laat ze maar in die waan.”

Renate van der Kamp wist al vroeg dat ze met haar handen 
wilde werken. De bouw, dat leek haar wel wat. Maar in de 
stromende regen op zo’n bouwplaats? Dat nooit. “Ik ben echt 
een mooi-weer-schilder. Het voordeel van Dijsselhof is dat 
we met kou en regen terug kunnen vallen op de werkplaats. 
Helpen bij autoschades, assisteren bij spuitwerk, dat soort 
dingen. Ik heb vroeger met het idee gespeeld om automonteur 
te worden, dus deze combinatie werkt voor mij.”

Op zijn zeventiende komt Freddy als leerling-schilder terecht 
bij Dijsselhof. Het klikt tussen de twee. Renate neemt Freddy op 
sleeptouw. “In ons vak worden nieuwkomers nogal eens hard 
aangepakt,” vertelt Renate. “Dan krijgen ze bijvoorbeeld alleen 
de rotklusjes toegewezen. Ik wist meteen: dat ga ik bij hem niet 
doen.”

Deze zomer knapte het schildersduo een van de oudste 
sigarenfabrieken van Nederland op. Benieuwd naar hun 
samenwerking en verhaal? Lees het uitgebreide interview op 
www.bpfschilders.nl/pensioenblad

Uw 
vakwerk 

ook in de 

spotlight?

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/vakwerk 
en meld u aan!
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Belangrijk pensioennieuws vindt u hier. Zo bent u snel op de hoogte!
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De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2019 
bepaalt of de pensioenen verlaagd moeten worden. 
In hoeverre hebben pensioenfondsen invloed op de 
dekkingsgraad? En wat zijn de rekenregels van de 
overheid? Bestuurslid Leon Leisink legt het uit in zijn 
nieuwe blog.

Ga naar www.bpfschilders.nl/gevarenzone 
en lees de blog.

Blog: ‘In de 
gevarenzone’ 

Nieuwe AOW-leeftijden op 
Infodesk

Infodesk is bijgewerkt met de nieuwe AOW-leeftijden 
volgens het pensioenakkoord. Op Infodesk kunt u zien 
wat dit voor u betekent. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/infodesk en log in 
met uw DigiD.

Uw factuur digitaal
Heeft u uw factuur e-mailadres al aan ons 
doorgegeven? Dan ontvangt u een e-mailbericht 
wanneer uw factuur gereed staat in ‘uw 
pensioenadministratie’. Om de factuur in te zien 
hoeft u niet eerst in te loggen. 

Ga naar 
www.bpfschilders.nl/pensioenadministratie/inloggen
en vul uw factuur e-mailadres in.

Speciaal voor ondernemers

Positieve beoordeling 
toekenningsbrief

Aan de leden van ons klantenpanel vragen wij regelmatig 
of zij tevreden zijn met de informatie over hun pensioen  
bij BPF Schilders. Dat geeft een beeld over de tevredenheid 
van alle deelnemers. Onlangs hebben wij het klantenpanel 
gevraagd wat zij vinden van de toekenningsbrief.  
Deelnemers die bijna met pensioen gaan, ontvangen van 
ons een brief over de hoogte van het opgebouwde pensioen, 
het partnerpensioen en een toelichting op de indexatie. De 
toekenningsbrief wordt helder en overzichtelijk bevonden. 
65% van alle panelleden waardeert de toekenningsbrief 
met een 8 of hoger. Een mooi resultaat.

Ga naar www.bpfschilders.nl/klantenpanel  
en lees de totale beoordeling.

Presentaties bij u in de 
buurt: komt u ook? 
Als u stopt met werken heeft u ook een inkomen 
nodig. Daarvoor heeft BPF Schilders het ouder-
domspensioen. U krijgt het ouderdomspensioen 
als u de AOW-leeftijd bereikt, maar u kunt ook 
eerder met pensioen gaan. Wij vertellen u graag 
meer over de verschillende keuzes die u heeft 
tijdens één van onze pensioenpresentaties.  
Wilt u iemand meenemen? Misschien uw partner 
of een collega. Dat kan natuurlijk ook.

Ga naar www.bpfschilders.nl/presentaties
en meld u aan voor een presentatie bij u 
in de buurt.

BPF Schilders tekent tegen 
klimaatverandering

De financiële sector is de eerste bedrijfstak die zijn 
handtekening onder het concept klimaatakkoord 
zet. Het akkoord is een overeenkomst tussen 
de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, 
woningcorporaties en milieuorganisaties. 
Ook BPF Schilders doet mee. Hiermee verplicht 
BPF Schilders zich om vanaf 2020 te rapporteren 
over de klimaatimpact van hun financieringen en 
beleggingen.

Ga naar 
www.bpfschilders.nl/klimaatverandering 
en lees meer.

Dit vindt u van ons 
pensioenfonds

U waardeert BPF Schilders gemiddeld met een 
voldoende (6,9). Omdat we uw mening belangrijk 
vinden, onderzoeken we zowel de mate van 
tevredenheid als hoe u aankijkt tegen het nemen 
van risico’s bij het verhogen van de pensioenen. 
In totaal vulden ruim 1.100 werknemers, 
ondernemers en gepensioneerden de vragenlijst 
in. Op meerdere onderdelen is de tevredenheid bij 
werknemers, ondernemers en gepensioneerden 
ten opzichte van 2015 gestegen. Wel is er ruimte 
voor verbetering. BPF Schilders voert dit 
onderzoek één keer in de vijf jaar uit. 

Ga naar www.bpfschilders.nl/uwmening 
voor alle resultaten.

Fabels over pensioen
‘Ik betaal pensioen voor de ouderen’ 

Veel jongeren denken dat de pensioenpremie die zij 
maandelijks afdragen, gebruikt wordt om de pensioenen 
voor gepensioneerden te betalen. Daardoor denken zij 
dat er later niet genoeg overblijft voor hen. Dat is 
gelukkig een fabel. Elke maand bouwt u een stukje van 
uw eigen pensioen op met de premie die u zelf en, als u 
werknemer bent, uw werkgever betaalt. Die premie 
belegt BPF Schilders voor u waardoor uw premie groeit. 
Zo wordt elke euro die u aan premie voor ouderdoms-
pensioen betaalt, gemiddeld 2 tot 3 keer zoveel waard.

Ga naar www.bpfschilders.nl/tips en lees de vier 
andere fabels.



Ga ik iets merken van het pensioenakkoord?
Bent u nu 63 of 64 jaar? Dan gaat u op korte termijn het 
meest merken van het akkoord. Uw AOW-uitkering kan 
8 tot 11 maanden eerder ingaan dan tot nu toe bekend 
was. Als u nu 61 jaar of jonger bent, gaat uw AOW-leeftijd 
ook bij het nieuwe akkoord stijgen. In dat geval stijgt uw 
AOW-leeftijd wel minder snel.

Ik wil vervroegd pensioen aanvragen. Kan dat 
nu of moet ik wachten?
Ja, u kunt gewoon online uw pensioen aanvragen. 
Dat doet u via de pensioenplanner op 
www.bpfschilders.nl/infodesk. Inloggen doet u met 
uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Bel of mail dan met onze 
klantenservice.

Onlangs bereikten politiek, werkgeversorganisaties en vakbonden een nieuw pensioenakkoord.  
De details worden de komende maanden uitgewerkt. Toch zijn er nu al veranderingen merkbaar, 
misschien ook wel voor uw pensioen. Wij geven u de antwoorden op de vier veelgestelde vragen  
over het pensioenakkoord.

Een nieuw pensioenakkoord
Wat betekent dit voor u?

Meer
weten? Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenakkoord en lees alle veelgestelde vragen.

Ik kan mij goed voorstellen dat u wilt weten wat het nieuwe 
pensioenakkoord voor uw AOW-leeftijd betekent. De AOW-
leeftijd stijgt minder snel. Wat uw AOW-leeftijd wordt en 
hoeveel maanden deze eerder ingaat, is afhankelijk van uw 
geboortedatum. In onderstaande tabel kunt u dit aflezen.

Voor iedereen die op of na 1 januari 1958 is geboren, stijgt de AOW-leeftijd langzamer 
dan nu het geval was. Voor elk jaar dat we langer leven, gaat de AOW-leeftijd niet meer 
met 1 jaar, maar met 8 maanden omhoog. Dit betekent dat elk jaar levenswinst wordt 
vertaald in gemiddeld 8 maanden langer doorwerken en 4 maanden langer AOW-
pensioen. Dit wordt steeds 5 jaar van tevoren bekend gemaakt. De afspraken hierover 
gaan in per 1 januari 2020. Dus vanaf 2020 wordt jaarlijks bekend gemaakt wat de  
AOW-leeftijd wordt voor iedereen die op of na 1 januari 1958 is geboren.

Ga naar www.bpfschilders.nl/Infodesk
en bereken uw nieuwe AOW-leeftijd.

Wat is mijn nieuwe AOW-leeftijd?

Reindert Brongers
Adviseur klantcontact

Check 

uw AOW-

leeftijd

Ik heb mijn pensioen op AOW-datum 
aangevraagd met een ingangsdatum voor  
1 januari 2020. Verandert er nog iets? 
Nee, voor u verandert er niets. U hoeft dus niets te doen.

Ik ben geboren voor september 1953 en 
moet mijn pensioen nog aanvragen. Kan dat? 
Ja, u kunt gewoon online uw pensioen aanvragen. 
Dat doet u via de pensioenplanner op 
www.bpfschilders.nl/infodesk. Inloggen doet u met 
uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Bel of mail dan met onze 
klantenservice.

Koppeling aan 
levensverwachting

Koppeling aan 
levensverwachting

(+ 8 maanden) (+ 1 jaar)

01.09.1953 30.04.1954 66 jaar en 4 maanden 66 jaar en 8 maanden 4

01.05.1954 31.12.1954 66 jaar en 4 maanden 67 jaar 8
01.01.1955 31.08.1955 66 jaar en 4 maanden 67 jaar en 3 maanden 11
01.09.1955 31.05.1956 66 jaar en 7 maanden 67 jaar en 3 maanden 8
01.06.1956 28.02.1957 66 jaar en 10 maanden 67 jaar en 3 maanden 5
01.03.1957 31.12.1957 67 jaar 67 jaar en 3 maanden 3

01.01.1958

 van t/m

Geboortedatum AOW-leeftijd volgens Wet 
temporisering Huidige AOW-leeftijd 

Aantal maanden AOW 
eerder ingaan
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Speciaal voor ondernemers

Colofon
 
Pensioenblad is een uitgave van 
BPF Schilders. Het blad komt drie 
keer per jaar uit en wordt verspreid 
onder werknemers, ondernemers en 
gepensioneerden. De informatie in 
dit pensioenblad is met de meeste 
zorgvuldigheid samengesteld. 
Desondanks kunt u er geen rechten 
aan ontlenen.

Klantenservice
Postbus 702, 3700 AS Zeist

Digitaal
www.bpfschilders.nl
Op onze website vindt u veel en uitgebreide  
informatie over de pensioenregeling.

Pensioenplanner
Weten hoeveel pensioen u heeft opgebouwd?  
Ga naar www.bpfschilders.nl/pensioenplanner en log in  
met uw DigiD.

Facebook
Like onze Facebookpagina, blijf op de hoogte en praat mee over 
pensioen op www.facebook.com/BPFSchilders

E-nieuwsbrief
Op de hoogte blijven en praktische tips ontvangen in  
uw mail? Meld u aan voor onze e-nieuwsbrief via  
www.bpfschilders.nl/profiel en log in met uw DigiD.

Klantenpanel
Wilt u meehelpen onze dienstverlening te verbeteren?  
Meld u dan aan voor ons klantenpanel via  
www.bpfschilders.nl/klantenpanel

Blog
Benieuwd naar de persoonlijke gedachten, mening en  
visie op werk- en pensioengebied van de bestuursleden?
Lees het blog via www.bpfschilders.nl/blog

Speciaal voor ondernemers

Speciaal voor gepensioneerden

Speciaal voor werknemers

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/contact
T (030) 277 56 00
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

www.bpfschilders.nl/ondernemers
T (030) 277 56 10
Bereikbaar op werkdagen  
tussen 08.15 en 17.00 uur.

Kies uw pensioen voor 2020 
Als ondernemer bouwt u pensioen op bij BPF Schilders. Hoeveel? Dat kiest u zelf binnen bepaalde regels.  
U kunt dus uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke situatie. Wel is er een minimum- en maximumbedrag 
aan het pensioenkeuzeloon verbonden. Het maximum wordt bepaald door uw fiscale winst van drie jaar 
geleden. De pensioenpremie die u betaalt is fiscaal aftrekbaar. 

Geef uw pensioenkeuzeloon voor het jaar 2020 vóór vrijdag 20 december 2019 door.

Ingewikkeld? Niet met onze handige 
Keuzehulp
Wat betaalt u bij het gewenste pensioenkeuzeloon aan 
premie? En hoeveel pensioen bouwt u dan op? Om dat 
inzichtelijk te maken, is er onze handige online Keuzehulp 
op www.bpfschilders.nl/keuzeloon

Met de Keuzehulp kunt u zelf ‘spelen’. Door het schuifje 
van de Keuzehulp te bewegen ziet u wat u naar 
verwachting opbouwt en wat dat kost. Dat is wel zo 
makkelijk om te bepalen welk pensioenkeuzeloon  
bij u past. 

Had u drie jaar geleden nog geen 
fiscale winst? 
In dat geval merken wij u aan als starter. 
U kunt een schatting doorgeven via
www.bpfschilders.nl/uwpensioenadministratie

Ga naar www.bpfschilders.nl/keuzeloon voor de Keuzehulp.

Klanttevredenheid is voor iedere onderneming belangrijk. 
Een tevreden klant is tenslotte goud waard en kan met positieve 
mond-tot-mondreclame zorgen voor nieuwe klanten. Kortom: een 
tevreden klant zorgt voor een positief effect op de omzet en de 
winst. Wat doet u om uw klanten tevreden te krijgen en te houden?

Ga naar www.facebook.com/BPFSchilders en laat het ons weten. 
Misschien heeft u er wel een foto bij.

Wat doet u om uw klanten tevreden 
te krijgen en te houden?

Hulp
nodig?
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Gepensioneerd schilder Leen Boerefijn uit Amersfoort:

"Niets kan je écht voorbereiden op 
het ondernemerschap"

Als schilderszoon weet de Amersfoortse Leen Boerefijn (66)  
al jong welke kant hij op wil. Samen met zijn oudste broer  
werkt hij jarenlang in het bedrijf van hun vader, met zijn broer  
aan het roer. Na een paar mooie jaren krijgt Leen - ingegeven  
door het noodlot - zelf de leiding over het familiebedrijf.  
Een ervaring die hij achteraf niet had willen missen. 
Maar na tien jaar ondernemen is het mooi geweest. Na wat 
omzwervingen komt hij terecht bij Van Olst Van de Veen in 
Amersfoort, zijn laatste werkgever. Hier is hij onder andere 
begeleider van de jonge schilders die het vak nog moeten leren. 
Een taak die hem na aan het hart ligt. 
Samen met Krijnie geniet Leen sinds 2017 van zijn pensioen.  
Ze fietsen veel door heel Nederland en zetten zich als 
vrijwilligers onder andere in voor het Leger des Heils. "Ik vind 
het belangrijk om iets voor anderen te doen, maar ik krijg er 
ook veel voor terug". Financieel valt zijn pensioen hem niet 
tegen. "Natuurlijk mag het altijd meer zijn. Maar kijkend naar 
wat ik heb opgebouwd, heb ik niks te klagen."

Benieuwd naar het hele verhaal?  
Lees het op www.bpfschilders.nl/pensioenblad

Aanmelden voor deze rubriek? Dat kan. 
Ga naar www.bpfschilders.nl/mijnpensioen en meld u aan!

Uw verhaal 

ook in de 

spotlight?

Leen Boerefijn (66) uit Amersfoort
• is getrouwd met Krijnie (60)   
•  had een eigen schildersbedrijf en werkte onder 

andere bij Van Olst Van de Veen in Amersfoort
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